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POLÍTICA DE CANCELAMENTO DA SERUS ACADEMY 

 

1. Direito de cancelamento por desistência: 

Os casos de cancelamento por desistência do cliente ocorreram nas seguintes hipóteses: 

a) Fica assegurado ao aluno o direito de desistência em até 7 dias após a conclusão da compra, desde 

que o curso não tenha sido iniciado, conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (Art. 49. 

O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio). Nessa 

hipótese o aluno terá estorno do valor total pago. 

b) Após 7 dias da compra o aluno ainda poderá desistir, desde que o curso não tenha sido iniciado. Nessa 

hipótese o aluno poderá utilizar até 75% do valor pago para aquisição de outro curso da Serus 

Academy; 

c) Em caso de desistência por parte do aluno após o início do curso, não haverá devolução do valor pago, 

visto que as vagas são limitadas e não seria possível inserir outro aluno com o curso em andamento, 

exceto em caso de comprovação de caso fortuito ou força maior; 

 

2.  Reembolso por Insatisfação. 

O cliente poderá solicitar o reembolso do valor da inscrição realizada no site da Serus Academy por 

insatisfação da realização do evento ou pelo serviço do Serus Academy   , desde que: 

a) no caso de insatisfação pelo serviço da Serus Academy , não ultrapasse a 7 (sete) dias antes da data do 

início do curso presencial; 

b) no caso de insatisfação da realização do curso, solicite através do e-mail contato@serus.com.br, no 

prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data do início do curso; 

Após solicitação a Serus Academy terá 15 dias para apurar e após esta data realizar o reembolso ou 

não de acordo com a constatação dos motivos que geraram insatisfação. 

3. Cancelamento ou mudança de data por parte da Serus Academy: 

Caso haja mudança de data por parte da Serus Academy, o cancelamento ocorrerá nas seguintes 

hipóteses:  
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a) Se houver necessidade de cancelamento, alteração de data ou local por parte da organização da 

parte presencial do curso, A Serus avisará o aluno em até 5 (cinco) dias antes da data marcada, 

comunicando via e-mail, telefone ou whatsapp. Nesse caso, restituiremos 100% do valor pago ou o 

aluno poderá realizar o curso numa data posterior de sua preferência e de acordo com o cronograma 

de cursos. 

b) A Serus Academy não se responsabiliza pela restituição e/ou reembolso de valores gastos com 

hospedagem, transporte e despesas pessoais relacionados à permanência dos alunos durante o 

período do curso presencial. 

 

4. . Informações para reembolso. 

O valor poderá ser convertido em crédito para utilização do valor integral na Serus Academy para a 

compra de qualquer outro curso num período de 12 ( doze) meses. Para a conversão em crédito, basta 

que seja informado essa vontade. 

Para pedidos pagos no cartão, será estornado o valor diretamente com a operadora do cartão quando 

o cancelamento ocorrer dentro dos 7 (sete) dias. Passado esse período o estorno ocorrerá em 20 

(vinte) dias após a solicitação do cancelamento.  

Para os pedidos gerados em boleto, será estornado em até 7 dias após o pedido de cancelamento. 

O pedido de cancelamento deverá ser solicitado através do e-mail: contato@serus.com.br contendo o 

motivo do cancelamento, CPF e dados para o estorno. 
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